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Постановка проблеми. Тенденції економіч-

ного розвитку нового інституціонального середо-
вища вимагають приділяти особливу увагу можли-
востям застосування досвіду розвинутих країн щодо 
формування людського капіталу як необхідної 
умови конкурентоспроможності національної еко-
номіки. Людський капітал як потенційний ресурс 
економічного розвитку країн впливає на якість і рі-
вень життя населення та соціально-трудові відно-
сини. У структурі різних видів капіталу нагро- 
мадження людського капіталу, його раціональне ви-
користання стає стратегічним ресурсом суспільного 
розвитку, ключовим чинником створення конкурен-
тних переваг і зростання добробуту суспільства [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Методичні за-
сади формування та розвитку якісних характеристик 
людського капіталу та впливу на цей процес інвес-
тицій займалася низка зарубіжних та вітчизня- 
них учених, таких як Е. Бем-Баверк, Дж. Кендрік,  
К. Маркс, В. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт, Л. Туроу,  
Ю. Фіш, І. Фішер, Т. Шульц, В. Антонюк, Д. Богиня, 
О. Бородіна, О. Грішнова, С. Климко, А. Короков- 
ський, Л. Михайлова, В. Пригода. Однак, незважа-
ючи на значну кількість наукових робіт, які присвя-
чені особливостям формування та розвитку якісних 
характеристик людського капіталу, приділяється не-
достатньо уваги саме освітньому складнику. У на- 
уковій літературі зустрічається чимало праць, прис-
вячених значенню людського капіталу в умовах 
інноваційного розвитку суспільства, однак недоста-
тньо вивченими є вплив інвестицій саме на розвиток 
людського капіталу та роль держави у цьому про-
цесі. Наявність великої кількості невирішених про-
блем, дискусійність багатьох положень зумовлюють 
необхідність подальшого дослідження впливу роз-
витку людського капіталу на розвиток економіки 
України.  

Метою статті є дослідження та аналіз показни-
ків, які безпосередньо впливають на рівень розвитку 
людського капіталу країни, оцінка рейтингового  
місця України серед інших країн світу та визначення 
комплексу заходів щодо підвищення ефективності 
використання та розвитку людського капіталу Укра-
їни в умовах глобалізації.   

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нинішній етап суспільного розвитку визначається 

активізацією соціальних чинників економічного 
зростання, насамперед тих, що відповідають за про-
цес формування людського капіталу. Людський ка-
пітал як частина сукупного капіталу суспільства, що 
є накопиченими витратами на загальну освіту, спе-
ціальну підготовку, охорону здоров’я, переміщення 
робочої сили, методологічно доцільно класифіку-
вати за видами інвестицій, вкладених у людський 
капітал. Сьогодні загальновизнаним є факт, що капі-
тальні вкладення в людину такі ж прибуткові, як і 
інвестиції у будь-який інший фактор. Людський ка-
пітал накопичується аналогічно до фізичного і фі-
нансового шляхом вкладання засобів для одержання 
прибутку в майбутньому. Йдеться про інвестування 
в капітал (в освіту, інформаційний пошук, підго- 
товку і перепідготовку на виробництві). Людський 
капітал можна визначати як сформований або розви-
нений у результаті інвестицій і накопичений людь-
ми певний запас здоров’я, знань, навичок, здібнос-
тей, мотивацій та інших продуктивних якостей, що 
цілеспрямовано використовується в тій чи іншій 
сфері економічної діяльності, сприяє зростанню 
продуктивності праці і завдяки цьому впливає на 
зростання доходів його власника. Розвиток людсь-
кого капіталу – це процес створення і розвитку про-
дуктивних здібностей людини шляхом інвестування 
у конкретні процеси її життєдіяльності. Г. Беккер 
визначає специфіку людського капіталу необхідні-
стю здійснення інвестицій, зазначаючи, що цей про-
цес передбачає не лише вкладання коштів, а й ак- 
тивну діяльність самої людини, навчального за-
кладу, підприємства, держави. При цьому людина є 
одночасно об’єктом, суб’єктом і результатом цього 
процесу. Аналіз зарубіжного досвіду державного 
впливу на людський капітал показує, що розвиток 
людського капіталу залежить від активізації таких 
напрямів державної політики, як поліпшення систем 
освіти й охорони здоров’я; підтримка аграрно-про-
мислового комплексу; підвищення доходів насе-
лення; поліпшення платоспроможного попиту в кра-
їні; ліквідація бідності; вирішення демографічних 
проблем; оптимізація міграційної політики; вдоско-
налення соціальної та економічної інфраструктури; 
розвиток соціального партнерства та підприємни- 
цьких ініціатив; підтримка розвитку громадян- 
ського суспільства [3]. 

Менеджмент персоналу 
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Очевидно, що формування та забезпечення  
зростання людського капіталу потребує додаткових 
інвестицій для отримання додаткових прибутків у 
далекій перспективі. Теорія людського капіталу  
розглядає інвестиції в людину як джерело економіч-
ного зростання, не менш важливе, ніж традиційні 
капіталовкладення. Інвестиції в людину Т. Шульц  
і Г. Беккер розглядали як витрати не лише на зага-
льну та професійну освіту, перепідготовку, але й на 
охорону здоров’я, виховання дітей та інші фактори, 
покликані сприяти зростанню продуктивної сили 
особи. За розрахунками Е. Денісона, інвестиції в 
людський капітал дають віддачу у 5-6 разів більшу, 
ніж вклади в матеріальне виробництво. Віддача від 
вкладень у людський капітал зменшується з ростом 
обсягу інвестицій, тоді як із ростом інших активів 
(нерухомість, цінні папери, банківські депозити 
тощо) зменшується мало або взагалі не міняється. 
Тому стратегія раціональних родин буде така: спо-
чатку інвестувати в людський капітал дітей, оскі-
льки віддача від нього порівняно вища, а потім, коли 
в міру зменшення вона зрівняється з нормою при- 
бутковості інших активів, перемикатися на інвесту-
вання в них, щоб згодом передати їх дітям у дарунок 
або в спадщину. Виходячи із цього, Г. Беккер вста-
новив важливу закономірність: родини, що залиша-
ють спадщину, здійснюють оптимальний розмір ін-
вестицій у людський капітал дітей, тоді як родини, 
що не залишають спадщини, недоінвестують в їхню 
освіту [5].  

Економісти виділяють три види інвестицій в 
людський капітал: витрати на освіту, включаючи за-
гальну і спеціальну, формальну й неформальну, під-
готовку за місцем ро боти; витрати на охорону здо-
ров'я, що складаються з витрат на профілактику за-
хворювань, медичне обслуговування, дієтичне хар-
чування, поліпшення житлових умов; витрати на 
мобільність, завдяки яким працівники мігрують з 
місць з низькою продуктивністю. З усіх видів інвес-
тицій в людський капітал найбільш важливими є 
вкладення в освіту та здоров'я. Загальна і спеціальна 
освіта покращують якість, підвищують рівень і за-
пас знань людини, тим самим збільшують обсяг і як-
ість людського капіталу. Інвестиції ж у вищу освіту 
сприяють формуванню висококваліфікованих фа- 
хівців, висококваліфікована праця яких здійснює 
найбільший вплив на темпи економічного зростання 
[3]. Отже, всі види витрат, які можна оцінити в гро-
шовій або іншій формі і які сприяють зростанню в 
майбутньому продуктивності та заробітків праців-
ника, мають розглядатися як інвестиції в людський 
капітал, які можуть здійснювати держава (уряд), 
підприємства, освітні заклади, недержавні суспільні 
фонди й організації, міжнародні фонди й організації, 
сім'ї та окремі громадяни. Оцінка рівня людського 
капіталу може здійснюватись за вже існуючими рей-
тинговими списками. Найбільш популярним вважа-
ють Індекс людського розвитку (ІЛР) – інтегральний 
показник, що розраховується щорічно для міждер- 

жавного порівняння і вимірювання рівня життя, гра-
мотності, освіченості і довголіття, як основних ха- 
рактеристик людського потенціалу досліджуваної 
території. Індекс публікується в рамках програми 
розвитку ООН в звітах про розвиток людського по-
тенціалу. Основні показники, за якими визначається 
ІЛР: середня тривалість життя, тривалість навчання 
та ВВП на душу населення. Також враховуються 
дані про рівні соціальної захищеності, показники 
здоров'я і культурного розвитку населення, участі 
людей у прийнятті рішень, стану злочинності, охо-
рони навколишнього середовища [5]. 

В Україні визначено узагальнюючі індикатори 
основних аспектів людського розвитку на загально-
державному рівні (демографічний розвиток, розви-
ток ринку праці, матеріальний добробут населення, 
умови проживання населення, рівень освіти насе-
лення, стан та охорона здоров’я, соціальне середо-
вище, екологічна ситуація, фінансування людського 
розвитку) та аспектів людського розвитку на регіо-
нальному рівні (макроекономічна ефективність, фі-
нансова сфера, зовнішньоекономічна діяльність, 
економічна інфраструктура, інвестиційна привабли-
вість регіону) [7]. Україна останнім часом лідиру-
вала серед країн СНД за темпами скорочення насе-
лення. Депопуляційні процеси в нашій державі по- 
требують посилення уваги до таких факторів, як під-
вищення середньої тривалості життя, поліпшення 
стану здоров’я, підвищення рівня життя, сприяння 
відновленню в українському суспільстві сімейних 
цінностей. Україна входить до двадцятки країн світу 
з найстарішим населенням. За часткою осіб віком 
від 60 років ми посідаємо 11 місце. Відповідно до 
даних Світового банку, до 2025 р. населення Укра-
їни зменшиться до 37 млн. А в ООН стверджують, 
що до середини нинішнього століття у нашій країні 
проживатиме лише 26 млн осіб. Прогнози україн- 
ських демографів більш оптимістичні. В Інституті 
демографії та соціальних досліджень НАН України 
підрахували, що в 2025 та 2050 рр. в Україні за сере-
динними показниками проживатиме, відповідно, 
42,3 та 37,7 млн осіб [2]. Рейтинг країн за індексом 
людського розвитку було складено Програмою роз-
витку ООН (ПРООН) і опубліковано в "Доповіді про 
людський розвиток 2016: людський розвиток для 
всіх і кожного". Так, за цим показником згідно зі 
статистичними даними [4], у 2015 р. Україна посіла 
84 місце в рейтингу країн за індексом людського  
розвитку серед 188 країн світу (2014 р. Україна за 
індексом людського розвитку посіла 81 місце із  
188 країн, 2013 р. – 83, 2012 р. – 78, 2010 р. – 69). 
Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія 
становлять п'ятірку держав з дуже високим рівнем 
людського розвитку у світі. США знаходиться на де-
сятому місці, а Росія – на 49 місці. Проаналізуємо 
рівень розвитку людського капіталу України за ос-
новними показниками, за якими здійснюється ви-
значення індексу людського розвитку: ВВП на душу 
населення; середня тривалість життя при народжен- 
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ні; рівень освіти. Проаналізуємо динаміку ВВП на 
душу населення, попередньо з'ясувавши загальний 
рівень ВВП та динаміку чисельності населення, що 
представлені офіційними даними Державної служби 
статистики, Міністерства фінансів [6, 7]. За даними 
табл. 1 можна зробити висновки, що чисельність на- 

селення України з кожним роком зменшується. Це 
говорить про те, що смертність перевищує народжу-
ваність. Щодо показника ВВП на душу населення, 
спостерігаємо негативну тенденцію зменшення зна-
чення показника у 2009 р., що пов'язано з всесвіт-
ньою фінасово-економічною кризою.  

 
Таблиця 1 

ВВП на душу населення в Україні за 2007-2016 рр.  
(сформовано авторами на основі джерел [6, 7]) 

Роки ВВП  
України, 
млн дол. 

Населення ВВП на 
душу насе-
лення, дол. 

Приріст ВВП на душу 
населення 

тис. ос. відносний 
приріст, % 

абсолютний, 
+/- дол. 

відносний, 
% 

2007 142719,0 46509,4 -0,89 3068,6 765,6 33,2
2008 179992,0 46258,2 -0,54 3891,0 822,4 26,8
2009 117228,0 46053,3 -0,44 2545,5 -1345,6 -34,6
2010 136419,0 45870,7 -0,40 2974,0 428,5 16,8
2011 163160,0 45693,3 -0,39 3570,8 596,8 20,1
2012 175781,0 45576,7 -0,26 3856,8 286,1 8,0
2013 183310,0 45482,7 -0,21 4030,3 173,5 4,5
2014 131805,0 43721,8 -3,87 3014,6 -1015,7 -25,4
2015 90615,0 42836,0 -2,03 2115,4 -899,2 -29,8
2016 93270,0 42668,4 -0,39 2186,1 70,7 3,3

2016/2007 - - -8,26 - -882,5 -28,8
 
У цей період в країні спостерігався спад комер-

ційної діяльності малих та великих підприємств. Це 
призводило до підвищення рівня безробіття, що є 
негативним явищем для розвитку людського капі-
талу загалом. У період 2010-2013 рр. спостеріга-
ється позитивна тенденція підвищення значення 
ВВП, а в 2014-2015 рр. спостерігається зниження  
рівня ВВП, що зумовлено було політичним неста- 
більним становищем та стрімким обезціненням на-
ціональної валюти. За аналізований період 2007-
2016 рр. спостерігається зменшення чисельності на-
селення приблизно на 8%, а ВВП на душу населення 
зменшився на 882 дол. (майже на 30% за 10 аналізо-
ваних років). За цей період спостерігається лише не-
гативна тенденція розвитку економічного стано-
вища України, і звісно, цей фактор негативно вливає 
на розвиток людського капіталу нашої країни. Щодо 
середньої тривалості життя населення маємо пози-
тивну тенденцію зростання значення показника. Але 
спостерігається закономірність, що тривалість 
життя жінок перевищує тривалість життя чоловіків 
(табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Середня очікувана тривалість життя в Україні 

при народженні, років 
Рік Обидві статі,  

років 
Чоловіки, 
років 

Жінки, 
років 

2007 68,25 62,51 74,22
2008 68,27 62,51 74,28
2009 69,29 63,79 74,86
2010 70,44 65,28 75,50
2011 71,02 65,98 75,88
2012 71,15 66,11 76,02
2013 71,37 66,34 76,22
2014 71,37 66,25 76,37
2015 71,38 66,37 76,25
2016 71,68 66,73 76,46

 

Щодо показника рівня освіти, то варто зазна-
чити, що населення України належить до числа най-
більш освічених націй. Кількість людей з вищою 
освітою на душу населення в Україні вища, ніж се-
редньоєвропейський рівень. Оцінка рівня освіти 
здійснюється на основі показника середньої трива-
лості навчання в країні (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Середня тривалість навчання українців за період 2007-2016 рр. 
Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Середня тривалість навчання,  
років 

14,9 14,9 14,9 14,9 15,1 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 
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Доступ до знань визначається очікуваною три-
валістю навчання – кількістю років навчання, яке, як 
очікується, може отримати дитина з вступу до шко-
ли, якщо протягом її життя зберігаються поточні  
тенденції залучення населення до освіти. За період 
2007-2016 рр. середня тривалість навчання україн-
ців зросла на 0,4 роки. За показником тривалості  
навчання Україна посідає 43 місце з 190 країн світу 
за рейтинговою оцінкою ПРООН. Оцінка стану 
людського капіталу України на сучасному етапі є 
неоднозначною. З одного боку, відбувається поліп-
шення певних якісних його характеристик: збільшу-
ється частка населення з вищою освітою, зростає 
комп'ютерна грамотність, підвищується підприєм-
ницька активність, формується уміння працювати в 
ринковому середовищі тощо. Разом з тим, в Україні 
відбуваються процеси, які призводять до його руй-
нації. Не підвищуються темпи відтворення насе- 

лення, внаслідок чого його структура набуває більш 
вираженого депопуляційного характеру: погіршу-
ються показники здоров'я людей усіх вікових груп – 
за останні 10 років кількість уперше зареєстрованих 
захворювань зросла на 2 млн випадків, або на 7%; 
посилюється інтенсивність трудової еміграції пра-
цездатного населення – за експертними оцінками, 
сьогодні за кордоном працюють понад 3,5 млн. Дру-
гим методом оцінки рівня розвитку людського капі-
талу складено Всесвітнім економічним форумом 
(World Economic Forum) [12]. Так, щорічно прово-
диться аналіз рівня розвитку людського капіталу, де 
застосовується Індекс людського капіталу (Human 
Capital Index), при визначенні якого враховуються 
складові, які, зокрема, характеризують тривалості 
життя, рівень освіти в країні, професійної підгото-
вки, працевлаштування і зайнятості тощо. 

 
Рис. 1. Рейтингові позиції України та деяких країн світу  

за Індексом людського капіталу у 2015 та 2016 рр.  
(сформовано авторами на основі джерела [12]) 

 
Таблиця 4 

Позиції України та деяких країн світу  
за Індексом глобальної конкурентоспроможно-

сті за період 2012-2016 рр.  
(розроблено авторами на основі джерела [13]) 

Позиції України та деяких країн 
світу за ІГК 

2012 2013 2014 2015 2016

Україна 73 84 76 79 85
Грузія 77 72 69 66 59
Туреччина 43 44 45 51 55
Росія 67 64 53 45 43
Польща 41 42 43 41 36

 

Висновки. Отже, можна зазначити, що в сучас-
них умовах процеси глобалізації значно впливають 
як на розвиток людського капіталу, так і на стан на-
ціональної економіки в цілому. Людський капітал 
виступає найбільш цінними ресурсом сучасного су-
спільства, важливішим, ніж накопичене багатство 
чи природні ресурси. Розвиток людського капіталу 
є важливою умовою побудови інноваційно-інвести-
ційної моделі розвитку нашої держави. Але на сьо-
годні стан людського капіталу України є досить 
сумним: населення стрімко скорочується та старіє; 
народжуваність значно нижче рівня, який необхід-
ний для простого відтворення населення; частка 
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працездатного населення зменшується; зростає тру-
дова міграція, особливо втрачає Україна інтелекту- 
альний капітал; відбувається погіршення стану здо-
ров'я населення та зниження якості освіти, що приз-
водить до нестачі кваліфікованого людського капі-
талу в усіх галузях економіки. Слабкість економіки, 
великий зовнішній борг, криза банківської системи, 
збройне протистояння на сході країни, відсутність 
соціального захисту  є основними причинами масо-
вого відтоку людського капіталу з України. В умо-
вах глобалізації розвинені країни і ТНК стають по-
тужними центрами залучення професійно підготов-
лених кадрів із усього світу, «знекровлюючи» тру-
довий потенціал багатьох країн у його найбільш ква-
ліфікованій частині. Виходячи з цього, Україні по- 
трібно розвивати галузі, що мають конкурентні пе-
реваги, це насамперед сільське господарство, мета-
лургія та машинобудування. Для забезпечення яко-
сті людського капіталу та активізації інвестицій у 
його розвиток в Україні необхідно: сприяти стиму-
люванню процесу інноваційного розвитку в навча-
льних закладах; забезпечити підготовку кадрів від-
повідно до сучасних вимог роботодавців за їхньою 
мобільністю, можливості генерувати нові ідеї і го- 
товність до реалізації інновацій в рамках стратегіч-
них цілей підприємства; ввести стимули до індиві-
дуальних інвестицій в людський капітал шляхом ви-
ключення з оподатковуваної бази особистих витрат 
на заходи з охорони та зміцнення здоров’я, освіти 
для себе та членів родини, виплат у фонди пенсій-
ного та медичного страхування; регулювати пропо-
зиції робочої сили на ринку праці, забезпечити про-
фесійну підготовку і підвищення якості робочої 
сили у відповідності зі структурними змінами, які 
відбуваються в економіці.  
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Смирнова І. І., Сімаков К. І. Оцінка рівня роз-

витку людського капіталу України в умовах глоба-
лізації 

У статті розглянуто сутність людського капіталу 
як одного з визначальних чинників соціально-еконо- 
мічного розвитку України. Представлено головні  
особливості формування та розвитку людського капі-
талу. Акцентовано увагу на необхідності інвестування 
в людський капітал, а саме: в освіту, охорону здоров'я, 
духовний та фізичний розвиток, мобільність тощо. 
Проаналізовано рівень розвитку людського капіталу 
України в умовах глобалізації за основними показни-
ками, за якими здійснюється визначення індексу люд-
ського розвитку та індексу людського капіталу: ВВП 
на душу населення, середня тривалість життя при на-
родженні, рівень освіти. В ході дослідження надано 
оцінку рейтингового місця України серед інших країн 
світу за даними Програми розвитку ООН та Всесвіт-
нього Економічного Форуму. Визначено, що Україна 
має значні резерви для розвитку людського капіталу, 
що потребує здійснення інституціональних перетво-
рень як на макро-, так і на мікрорівнях у соціально-еко-
номічній сфері. Запропоновано комплекс заходів щодо 
підвищення ефективності використання та розвитку 
людського капіталу України в умовах глобалізації. 

Ключові слова: людський капітал, інвестиції, рі-
вень людського розвитку, держава, глобалізація. 

 
Смирнова И. И., Симаков К. И. Оценка уровня 

развития человеческого капитала Украины в усло-
виях глобализации 

В статье рассмотрена сущность человеческого ка-
питала как одного из определяющих факторов соци-
ально-экономического развития Украины. Представ-
лены главные особенности формирования и развития 
человеческого капитала. Акцентировано внимание на 
необходимости инвестирования в человеческий капи-
тал, а именно: в образование, здравоохранение, духов-
ное и физическое развитие, мобильность и т.д. Проана-
лизирован уровень развития человеческого капитала 
Украины в условиях глобализации по основным пока-
зателям, по которым осуществляется определение ин-
декса человеческого развития и индекса человеческого 
капитала: ВВП на душу населения, средняя продолжи-
тельность жизни при рождении, уровень образования. 
В ходе исследования предоставлена оценка рейтинго-
вого места Украины среди других стран мира по дан-
ным Программы развития ООН и Всемирного Эконо-
мического Форума. Определено, что Украина имеет 
значительные резервы для развития человеческого ка-
питала, который нуждается в осуществлении институ-
циональных преобразований как на макро-, так и на 
микроуровнях в социально-экономической сфере. 
Предложен комплекс мероприятий по повышению эф-
фективности использования и развития человеческого 
капитала Украины в условиях глобализации. 

Ключевые слова:  человеческий капитал, инвести-
ции, уровень человеческого развития, государство, 
глобализация. 

 
Smirnova I., Simakov K. Assessment of the level of 

human capital development in Ukraine in the context of 
globalization 

The article considers the essence of human capital as 
one of the determining factors of the socio-economic de-
velopment of Ukraine. The main features of the formation 
and development of human capital are presented. Attention 
is focused on the need to invest in human capital, namely 
in education, health, spiritual and physical development, 
mobility, etc. The level of development of the human ca- 
pital of Ukraine in the context of globalization was ana-
lyzed by the main indicators used to determine the human 
development index and the human capital index: GDP per 
capita, life expectancy at birth, level of education. The 
study provided an assessment of the ranking of Ukraine 
among other countries of the world according to the UN 
Development Program and the World Economic Forum. It 
has been determined that Ukraine has significant reserves 
for the development of human capital, which needs institu-
tional reforms at both the macro and micro levels in the 
socio-economic sphere. A set of measures to improve the 
efficiency of use and development of the human capital of 
Ukraine in the context of globalization is proposed. 

Keywords: human capital, investment, level of human 
development, state, globalization. 
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